
Zápisnica č. 09/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 05.05.2008 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 114-LO/D-1484/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.,  Nová Bošáca, Ing. Elena Cilingová, Veronika Balážová, 
Milan Baláž
ÚP: 10:30 hod.

3/ SK: 123-LO/D-1659/2009 zo dňa 23.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/212
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava, Ivana Reptišová, Mgr. Karol Slaninka
ÚP: 10:50 hod.

4/ SK: 113-LO/D-1603/2009 zo dňa 21.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Žilina

5/ SK: 39-LO/D-645/2009 zo dňa 16.02.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: ČH HORNETS s.r.o., Košice
ÚP: 11:10 hod.

6/ SK: 1158-LO/D-4925/2008 zo dňa 15.12.2008
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/224
ÚK: Kábel – Kluknava, s.r.o., Kluknava

7/ SK: 115-LO/D-1470/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/119
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany

8/ SK: 117-LO/D-1467/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/268
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

9/ SK: 122-LO/D-1658/2009 zo dňa 23.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

10/ SK: 41-LO/D-672/2009 zo dňa 16.02.2009
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na televízne vysielanie
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ÚK: CARGO Production, s.r.o., Handlová
ÚP: 11:30 hod.

11/ SK: 52-LO/D-1419/2009 zo dňa 07.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 975/51-2009  
(na vysielanie programov Panelák a Kutyl s.r.o. z dňa 9.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 975/51-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 925/50-2009
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 5.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 925/50-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 777/43-2009
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 z dňa 8.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 777/43-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 721/41-2009 
(na vysielanie programu Bulšit z dňa 16.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 721/41-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/38-2009 
(na vysielanie programu Lyžiarska škola z dňa 7.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.12/2-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 24/09/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza
(monitorovaný program: Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) z dňa 21.03.2009)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.21/09/TV o monitorovaní vysielania TVA
(monitorovaný deň: 15.4.2009)
Vysielateľ: Panonia Media Production s.r.o.            číslo licencie: T/150

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/09/TV o monitorovaní vysielania eSCe TV
(monitorovaný deň: 2.3.2009)
Vysielateľ: e/Net, s.r.o., Senec  číslo licencie: T/187

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2009/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 27.2. a 2.3.2009)
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Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady            číslo licencie: T/128

21/ Kontrolný monitoring
Správa  č.19/2009/TV  o monitorovaní TV Pezinok
(monitorovaný deň: 25.2. a 27.2.2009 )
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o.         číslo licencie:T/99

22/ Kontrolný monitoring
Správa  č.9/2009/TV  o monitorovaní TV Štrba
(monitorovaný deň: 8.2.2009 )
Vysielateľ: TV Štrba s.r.o.         číslo licencie:T/124

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/09/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný deň: )
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

24/ SK č.: 80-PgO/O-1277/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa 63/2008/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava- Szepsi VTV, Studio 7S
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých záznamov vysielania zo dňa 06.10.2008)
ÚK: BodvaTel s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/131 

25/ SK č.: 26-PgO/O-440/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4516/202-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: :  reklama na DVD Kickboxer 4/ 08.11.2008 o cca. 08:02 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

26/ SK č.: 59-PgO/O-1012/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa č. 5/09/TV o monitorovaní televízie JOJ
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/ 10.11. 2008 o cca 20:00 hod.)
ÚK:MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

27/ SK č.: 34-PgO/O-624/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4570/207-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/ 17.11.2008 o cca 20:12 hod.)
ÚK:MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

28/ SK č.: 32-PgO/O-622/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny /Pospolitosť v Bratislave / 17.11.2008 o cca 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

29/ SK č.: 22-PgO/O-437/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4517/203-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii.
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dámsky magazín/ 21.10.2008)
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona. 

30/ Rôzne:
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do EP 
2/  Doplnenie monitorovacej správy z obdobia 1.kola volieb prezidenta
3/  Správa zo služobnej cesty (PgO – E.Szegheoová) – WORKSHOP 2009 – XI.ročník súťaže 2.4.-

4.4.2009 v Dolnom Kubíne
4/ Návrh člena Rady pána Pavla Dinku na komplexný a exaktný výklad § 30 zákona č. 308/2000 
Z.z.
5/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Európskeho parlamentu
6/ Rozhodnutie RL/10/2009 k bodu č.25 prerokovanému na zasadnutí dňa 07.04.2009.

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava
10:30 hod. – MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca
10:50 hod. – TV AGENCY, s.r.o., Bratislava
11:10 hod. – ČH HORNETS s.r.o., Košice
11:30 hod. - CARGO Production, s.r.o., Handlová

*******************

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  349  úloh.  Všetky úlohy  termínované  ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-09/1.273: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 114-LO/D-1484/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.,  Nová Bošáca, Ing. Elena Cilingová, Veronika Balážová, 
Milan Baláž
ÚP: 10:30 hod.

Uznesenie  č.  09-09/2.274: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č.  308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 114-LO/
D-1484/2009 zo dňa 14.04.2009, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“):

MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.
Nová Bošáca 502
913 08 Nová Bošáca

a

Ing. Elena Cilingová
C I. 33/74
018 41 Dubnica nad Váhom
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a

Veronika Balážová
Pruské 217
018 52 Pruské

a

Milan Baláž
Pruské 217
018 52 Pruské

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/95, spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., 
Nová Bošáca a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová 
Bošáca
-  Ing.  Elena Cilingová,  C I.  33/74,  018 41 Dubnica nad Váhom vo výške 100 % podielu na 
základnom imaní,

na nadobúdateľov:
1. Veronika Balážová, rod. Uríková, Pruské 217, 018 52 Pruské vo výške 80 % podielu na 

základnom imaní,
2. Milan Baláž, Pruské 217, 018 52 Pruské vo výške 20 % podielu na základnom imaní.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/350: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 114-LO/D-1484/2009 zo dňa 
14.04.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti MEDIAPOLIS 
HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca, Ing. Elene Cilingovej, Veronike Balážovej a Milanovi Balážovi. 
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 3/ 
SK: 123-LO/D-1659/2009 zo dňa 23.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/212
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava, Ivana Reptišová, Mgr. Karol Slaninka
ÚP: 10:50 hod.

Uznesenie č. 09-09/3.275: Rada pre vysielanie a retransmisiu odročila bod programu na najbližšie 
zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/351:  Kancelária Rady pripraví materiál na zasadnutie dňa 19.05.2009.
T: 19.05.2009 Z: LO
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K bodu 4/
SK: 113-LO/D-1603/2009 zo dňa 21.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Žilina

Uznesenie  č.  09-09/4.276: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č.  308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 113-LO/
D-1603/2009 zo dňa 14.04.2009, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/88 z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb, účastníka konania:

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33
010 08 Žilina

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/88 takto:

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa v časti 4. menia a znejú takto:

4. Ponuka programových služieb
KDS Žilina – hl. stanice Tulská 33, Gabajova 20, 22

Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV Patriot, TV 5 MONDE, TV 

LUX, JOJ PLUS, Trojka
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, ZONE REALITY, DISCOVERY 

CHANNEL,  HALLMARK,  TCM/CARTOON  NETWORK,  CNN 
INTERNATIONAL, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, PRO 7, SAT 1, 
RTL 2, JETIX, AXN, VIASAT EXPLORER/SPICE, VIASAT HISTORY, 
MGM CHANNEL, VH1 EUROPE, MTV EUROPE, SPORT 1

Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus, 

FUN RADIO, VIVA

KDS Rajec – hl. stanice Mudrochova 5, Hollého 17
Televízne programové služby:
základný súbor:STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV PATRIOT, JOJ PLUS, TV LUX, 

Trojka
rozšírený súbor: MUSIC  BOX,  ČT  1,  ČT  2,  SPEKTRUM,   DISCOVERY  CHANNEL, 

EURONEWS, EUROSPORT, RTL, PRO 7, SAT 1, AXN, MTV EUROPE, 
VH1 EUROPE, JETIX

Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus, 
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FUN RADIO, VIVA

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-09/352: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  180-LO/D-2194/2008 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Obvodné stavebné družstvo, Žilina) a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 5/
SK: 39-LO/D-645/2009 zo dňa 16.02.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: ČH HORNETS s.r.o., Košice
ÚP: 11:10 hod.

Uznesenie č. 09-09/5.277: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 39-
LO/D-645/2009 zo dňa 16.02.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní  posúdila  žiadosť  o  udelenie  licencie  na celoplošné  digitálne  vysielanie  rozhlasovej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania:

ČH HORNETS s.r.o.
Platanova 5
040 01 Košice

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

udeľuje

spoločnosti   ČH HORNETS s.r.o., Košice

licenciu č. RD/15

na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok:
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej  programovej služby;

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DAB
2.  Názov programovej služby: HORNET rádio
3.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu z 

Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 14841/V, oddiel: Sro, zoznam 
výpisov č.:V-2140/09 zo dňa 11.02.2009.

4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 14841/V, oddiel: S ro, zoznam výpisov č.:V-
2140/09 zo dňa 11.02.2009

5.   Jazyk vysielania: slovenský
6.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne

      7. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 645/2009 zo dňa 16.02.2009): 

1. Programové typy:
1.1 Spravodajstvo: 1,22%
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1.2 Publicistika: 
1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: 32,14%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Programy pre deti: 0 %
1.3.2 Náboženské programy: 0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 %
1.3.4 Zábavné  programy: 0 %
1.3.5 Hudobné programy: 8,33 % 
1.3.6 Ostatný program: 58,31%

8. Podiel  preberaného  programu  od  iného  vysielateľa  v  bežnom  týždni,  určený  z  celkového 
vysielacieho času: 0 %

9.   Podiel  vysielacieho  času   (bežný  mesiac)  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo  verejnom 
záujme: min. 25 %

10. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: (nosiče CD 
vo formáte MP3 ) 

11. Údaj  o  tom,  či  sa  na  vysielanie  programovej  služby vzťahuje  povinnosť  uplatniť  jednotný 
systém  označovania  programov  a  o  podmienkach  jeho  uplatňovania:  v  zmysle  Jednotného 
systému označovania programov podľa ustanovenia § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.  a  Vyhlášky 
MK SR č. 589/2007

Doložka iného verejného prenosu:
1. spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho rozhlasového príjmu 

(DVB-T)
2. spôsob  verejného  prenosu:  KDS  v  príslušnom  štandarde  digitálneho  rozhlasového  príjmu 

(DVB-C)
3. spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho rozhlasového príjmu 

(DVB-S)
4. spôsob verejného prenosu: mobilnou sieťou v príslušnom štandarde digitálneho rozhlasového 

príjmu (DVB-H)
5. spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho rozhlasového príjmu 

(DAB)

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/353: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária rady 
pripraví  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia v  správnom konaní  č.  39-LO/D-645/2009,  vyzve  na 
úhradu  správneho  poplatku  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti  ČH HORNETS,  s.r.o., 
Košice.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 6/ 
SK: 1158-LO/D-4925/2008 zo dňa 15.12.2008
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/224
ÚK: Kábel – Kluknava, s.r.o., Kluknava

Uznesenie č. 09-09/6.278: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v 
správnom  konaní  č.  1158-LO/D-4925/2008  zo  dňa  15.12.2008,   posúdila  žiadosť  o  zmenu 
registrácie č. TKR/224, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti:
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KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o.
053 51 Kluknava 

a  po  zistení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  §  46  a  nasl.  zák.  č.71/1967  Zb.  o 
správnom konaní  vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.
mení 

registráciu retransmisie č. TKR/224 takto:
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/224/2003 zo dňa 02.12.2003  sa v časti 3. a 
časti 4.  menia  nasledovne:
 1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:
„3. Počet prípojok: 383“

 2. Bod 4.  Ponuka programových služieb sa mení a znie :
„4.  Ponuka programových služieb:
Televízne programové služby:    
Základný súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza,  JOJ, JOJ Plus, TA 3, ČT 1, ČT  2, ČT 24, 

Sport 1, Minimax/AXN,  ÓČKO, VIVA 2, TV LUX, Discovery, Eurosport“   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/354: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/224  v  SK č.: 1158-LO/D-
4925/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti KÁBEL - KLUKNAVA, s.r.o., a  vyzve  ho 
na úhradu správneho poplatku.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 7/
SK: 115-LO/D-1470/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/119
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany

Uznesenie  č.  09-09/7.279: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
115-LO/D-1470/2009 zo dňa 14.04.2009, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. 
TKR/119, účastníka konania:

KATELSTAV, s.r.o.
M.R. Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany

a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/119 nasledovne:   
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Rozhodnutie  o  registrácie  retransmisie  č.  TKR/119/98  zo  dňa  14.05.1998  v  znení  neskoršie 
vykonaných  zmien sa v časti 4. Ponuka programových služieb mení a  znie takto:

„4.  Ponuka programových služieb:  
      základný súbor: 
      televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, 

TA 3,  Televízo,  MusicBox, TV Karpaty,  Prima,  ČT 1, 
ČT 2, MGM, CS FILM, MiniMax, A+, Viasat Explorer, 
Viasat  History,  Film+,  NOVA  SPORT,   TV  LUX, 
Discovery Channel, ÓČKO, DEKO, Animal Planet,  

    rozhlasové programové služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA, Rádio Lumen,  rádio 
OKEY, Jemné melódie, FUN RADIO, Expres.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-09/355: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  115-LO/D-1470/2009 
písomné  znenie  rozhodnutia,  zašle  ho  účastníkovi   konania,  spol.  KATELSTAV,  s.r.o.,  Veľké 
Kostoľany a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 8/
SK: 117-LO/D-1467/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/268
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie č.  09-09/8.280: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v  súlade  so  zákonom č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  v  znení  neskorších 
predpisov,  v  správnom konaní  č.  117-LO/D-1467/2009  zo  dňa  14.04.2009,  posúdila  žiadosť  o 
zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/268 účastníka konania:

MIPAS s.r.o.
Ul. 1.mája 7
031 01 Liptovský Mikuláš 

a  po  zistení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e:

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.

z r u š u j e

registráciu retransmisie č. TKR/268

udelenú spoločnosti  MIPAS s.r.o.,  Liptovský Mikuláš, z dôvodu, že o to prevádzkovateľ listom 
doručeným Rade dňa 14.04.2009 požiadal. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-09/356: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zrušení  registrácie  č.  TKR/268  v  SK  č.  117-LO/D-
1467/2009 účastníkovi konania, spol. MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 9/
SK: 122-LO/D-1658/2009 zo dňa 23.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

Uznesenie  č.  09-09/9.281: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č.  308/2000 Z.z.,  v  správnom konaní  č.  122-LO/D-1658/2009 zo dňa 23.04.2009, 
posúdila žiadosť o zmenu licencie R/86 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 
Z.z. účastníka konania:

Poprad Reality Invest, a.s.
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad

z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení

licenciu č. R/86 na rozhlasové vysielanie nasledovne:

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/86/2003 zo dňa 19.11.2003 sa v časti III., bod 1-3  menia 
takto: 
„1.  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 23.04.2009 (č.p.d.1658/2009), znejú nasledovne: 

   1.1 Spravodajstvo: 1,80 %
1.2 Publicistika: 

1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: 0 %

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Detské programy: 0%
1.3.2 Náboženské programy:0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0%
1.3.4 Zábavné  programy: 0 %
1.3.5 Hudobné programy: 0 %

Ostatný program – 98,2%“
 2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 1,80%
 3. Podiel preberaného programu  od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % “

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-09/357: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 122-LO/
D -1658/2009  a  zašle  ho  spolu  s  výzvou  na  úhradu  správneho  poplatku  účastníkovi  konania, 
spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., Poprad.
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 10/
SK: 41-LO/D-672/2009 zo dňa 16.02.2009
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: CARGO Production, s.r.o., Handlová
ÚP: 11:30 hod.

Uznesenie č. 09-09/10.282: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č.  308/2000 Z.z.  o vysielaní  a retransmisii  a  o zmene  zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila  žiadosť  o  udelenie  licencie  na  televízne  vysielanie,  v  správnom  konaní  č.  41-LO/D-
672/2009 zo dňa 16.02.2009, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

CARGO Production,  s.r.o. 
Ul. ČSA 12
972 51 Handlová
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

vydáva toto

r o z h o d n u t i e :
 

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania
 

u d e ľ u j e

spoločnosti CARGO Production, s.r.o.,  Handlová

licenciu č. T/231

na televízne vysielanie za týchto  podmienok:

 „I.

(1) Názov programovej služby: Cargo TV
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny 

- vysielanie prostredníctvom KDS

II.

Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19793/R, 
oddiel: Sro, zo dňa 12.02.2009

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného  registra  Okresného  súdu  Trenčín,  vložka  číslo:  19793/R,  oddiel:  Sro,  zo  dňa 
12.02.2009
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    III.

1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 21.04.2009 (č. d. p. 1602/2009)
a) Programová služba (100%):
       Doplnkové vysielanie:  max. 53 % 
       Programy:                     min.  47 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo:                        0.0 %       
     Publicistika:                            49.3 %        
     Polit. publicistika:                   0.0 %
     Ostatná publicistika:               49.3 % 
     Dokumentárne programy:       0.0 %        
     Dramatické programy:            0.0 %
     Zábavné programy:                 31,8 %
     Hudobné programy:                18.9 %
     Vzdelávacie programy:           0.0 %
     Náboženské programy:           0.0 %        
     Detské programy:                    0.0 %
     Šport:                                       0.0 %       

2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 20,9 %

3.) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 5%

4.) Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
12,5 % programovej služby  Central TV

5.) Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: nevysiela

6.) Jazyk vysielania: slovenský

7.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania:
-videokazety systému VHS  v zodpovedajúcej kvalite
-CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
-DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4)

8.)  Špecifikácia  stránok  verejnej  telekomunikačnej  služby  teletextu  vo  vysielaní  televíznej 
programovej služby: nežiada

9.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.

10.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

IV.

1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti  DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava; prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/203 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/358: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  41-LO/D-672/2009  zo  dňa 
16.02.2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti CARGO Production, s.r.o., Handlová, spolu s 
výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 11/
SK: 52-LO/D-1419/2009 zo dňa 07.04.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina

Uznesenie č. 09-09/11.283: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v  súlade  so  zákonom č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  v  znení  neskorších 
predpisov, v správnom konaní č.  52-LO/D-1419/2009 zo dňa 07.04.2009, posúdila oznámenie o 
zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80, doručenú Rade z dôvodu zmeny sídla účastníka 
konania:

RM PROGRES s.r.o.
Bytčická 2
011 06 Žilina

v oznámení o zmene licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.

a  po  zistení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/80 takto:

Sídlom spoločnosti RM PROGRES, s.r.o., je Bytčická 2, 011 06 Žilina.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/359: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení zmeny údajov o zmene licencie na rozhlasové 
vysielanie  č.  R/80,  v  SK:  52-LO/D-1419/2009  zo  dňa  07.04.2009  účastníkovi  konania  (RM 
PROGRES s.r.o., Žilina).
T: 05.06.2009 Z: LO

K bodu 12/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 975/51-2009  
(na vysielanie programov Panelák a Kutyil s.r.o. z dňa 9.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 975/51-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
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Uznesenie  č.  09-09/12.284: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 975/51-2008, vedenú 
voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/360: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 13/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 925/50-2009
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 5.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 925/50-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-09/13.285: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 925/50-2009, vedenú 
voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a)  ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/361: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 14/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 777/43-2009
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 z dňa 8.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 777/43-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-09/14.286: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 777/43-2009, vedenú 
voči vysielateľovi C.E.N., s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/362: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-09/14.287: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
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príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči  vysielateľovi  C.E.N.,  s.r.o.,  vo veci  možného porušenia  § 16 písm.  e) zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania zo dňa 08.02.2009 v 
čase od 18:30 hod. do 19:00 hod. na vyžiadanie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/363: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19.05.2009 Z: PKO

K bodu 15/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 721/41-2009 
(na vysielanie programu Bulšit z dňa 16.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 721/41-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 

Uznesenie  č.  09-09/15.288: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči spoločnosti  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  vo veci možného porušenia § 20 
ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Bulšit  dňa 16.02.2009 o cca 
20:45 hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/364: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-09/365: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 16/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/38-2009 
(na vysielanie programu Lyžiarska škola z dňa 7.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.12/2-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 

Uznesenie  č.  09-09/16.289: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 637/38-2009, vedenú 
voči vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-09/366: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 17/
Kontrolný monitoring
Správa č. 24/09/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza
(monitorovaný program: Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) z dňa 21.03.2009)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-09/17.290: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  začína 
správne  konanie voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  vo  veci  možného 
porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 21.03.2009 o cca 21:53 
hod. odvysielal politicko-publicistický program Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/367: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19.05.2009 Z: PKO
Uznesenie č. 09-09/17.291: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 

ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 
o  zmene  zákona  č.  195/2000  Z.  z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) po prerokovaní Správy 24/09/TV o 
monitorovaní televízie Markíza skonštatovala, že v rámci  programu  Prezidentské  
voľby  2009  (volebné  štúdio)  odvysielanom  dňa  21.03.2009  o  cca  21:53 hod. 
vysielateľom  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  nebolo  zistené  porušenie 
ustanovenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z.. 

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie  č.  09-09/17.292: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia  § 35 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že dňa 21.03.2009 o cca 21:53 hod. odvysielal 
politicko-publicistický program Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), ktorý prerušil zaradením 
reklamného bloku o cca 22:18 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/368: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19.05.2009 Z: PKO

K bodu 18/
Kontrolný monitoring
Správa č.21/09/TV o monitorovaní vysielania TVA
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(monitorovaný deň: 15.4.2009)
Vysielateľ: Panonia Media Production s.r.o.            číslo licencie: T/150

Uznesenie č. 09-09/18.293: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“) po prerokovaní Správy č. 21/09/TV o monitorovaní TVA skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dňa 15.04.2009 vysielateľa Panonia Media Production, s.r.o., s licenciou č. T/150 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/369: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 15.05.2009     Z: PgO

K bodu 19/
Kontrolný monitoring
Správa č.11/09/TV o monitorovaní vysielania eSCe TV
(monitorovaný deň: 2.3.2009)
Vysielateľ: e/Net, s.r.o., Senec  číslo licencie: T/187

Uznesenie č. 09-09/19.294: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“)  po  prerokovaní  Správy  č.  11/2009/TV  o  monitorovaní  eSCe  TV  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní z dňa 02.03.2009 vysielateľa e- Net, s.r.o., Senec, s licenciou č. T/187 
nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/370: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 20/
Kontrolný monitoring
Správa č.13/2009/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 27.2. a 2.3.2009)
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady            číslo licencie: T/128

Uznesenie č. 09-09/20.295: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 
ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a 
o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 
13/2009/TV  o  monitorovaní  NTV  Nesvady  skonštatovala,  že  v  monitorovanom 
vysielaní vysielateľa  NTV Nesvady,  s.r.o.,  z dní 27.02. 2009 a 02.03.2009  nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/371: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 21/
Kontrolný monitoring
Správa  č.19/2009/TV  o monitorovaní TV Pezinok
(monitorovaný deň: 25.2. a 27.2.2009 )
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Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o.         číslo licencie:T/99

Uznesenie č. 09-09/21.296: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 19/09/TV o monitorovaní vysielania 
Televízie  Pezinok skonštatovala,  že  v  monitorovanom vysielaní  z  dní  25.02.2009 a  27.02.2009 
vysielateľa  TV  PEZINOK,  s.r.o.,  s  licenciou  č.  T/99  nebolo  zistené  porušenie právnych 
predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/372: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 22/
Kontrolný monitoring
Správa  č.9/2009/TV  o monitorovaní TV Štrba
(monitorovaný deň: 8.2.2009 )
Vysielateľ: TV Štrba s.r.o.         číslo licencie:T/124

Uznesenie č. 09-09/22.297: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“)  po prerokovaní Správy č. 9/09/TV o monitorovaní vysielania TV Štrba  skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní z dňa 08.02.2009 vysielateľa TV Štrba, s.r.o., s licenciou č. T/124 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/373: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 15.05.2009 Z: PgO

K bodu 23/
Kontrolný monitoring
Správa č.16/09/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný deň: )
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 09-09/23.298: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 16/09/TV o monitorovaní Slovenskej 
televízie skonštatovala, že v monitorovanom programe  Postav dom, zasaď strom zo dňa 4.4.2009 
nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 24/
SK č.: 80-PgO/O-1277/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa 63/2008/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava- Szepsi VTV, Studio 7S
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých záznamov vysielania zo dňa 06.10.2008)
ÚK: BodvaTel s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/131

Uznesenie  č.  09-09/24.299: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods.  1 písm.  g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o 
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vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov  (ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  postupom podľa  ustanovenia  §  71  zákona  č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 80-PgO/O-1277/2009 BodvaTel, s.r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že neposkytol na základe vyžiadania Rady súvislý záznam vysielania z dňa 06.10.2008, 

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  sankciu  –  upozornenie  na 
porušenie zákona, 

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/374: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 05.06.2009 Z: PKO

K bodu 25/
SK č.: 26-PgO/O-440/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4516/202-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: :  reklama na DVD Kickboxer 4/ 08.11.2008 o cca. 08:02 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39  
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-09/25.300: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 26-PgO/O-440/2009 spoločnosť MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že dňa 08.11.2008 o cca 08:02 hod. po odvysielaní programu Pinocchio odvysielal reklamu na DVD 
Kickboxer 4, pri ktorých klasifikácií a zaradení do vysielania nesprávne uplatnil jednotný systém 
označovania ustanovený podľa osobitného predpisu,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá,
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podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 2.000,00 €, slovom dvetisíc eur.

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/375: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 05.06.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-09/376: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-09/25.301: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne  konanie  č.  26-PgO/O-440/2009  vedené  voči  MAC  TV,  s.r.o.,  sa  v  časti  týkajúcej  sa 
možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/377: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania.
T: 19.05.2009 Z: PKO

K bodu 26/
SK č.: 59-PgO/O-1012/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa č. 5/09/TV o monitorovaní televízie JOJ
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/ 10.11. 2008 o cca 20:00 hod.)
ÚK:MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39  
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-09/26.302: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 59-PgO/O-1012/2009 MAC TV s.r.o.

porušil 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
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tým,

že  dňa  10.11.2008  o  cca  20:00  hod.  odvysielal  program  Panelák,  v  ktorom nezabezpečil,  aby 
sponzorovaný program priamo nepodporoval  predaj,  nákup ani  prenájom tovarov  alebo  služieb 
sponzora, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch alebo službách 
v týchto programoch

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  sankciu  –  upozornenie  na 
porušenie zákona, 

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.: „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/378: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 05.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-09/379: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009         Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 34-PgO/O-624/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4570/207-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/ 17.11.2008 o cca 20:12 hod.)
ÚK:MAC TV, s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-09/27.303: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 34-PgO/O-624/2009 MAC TV s.r.o.

porušil 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že  dňa  17.11.2008  o  cca  20:12  hod.  odvysielal  program  Panelák,  v  ktorom nezabezpečil,  aby 
sponzorovaný program priamo nepodporoval  predaj,  nákup ani  prenájom tovarov  alebo  služieb 
sponzora, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch alebo službách 
v týchto programoch

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu  –  upozornenie  na 
porušenie zákona, 
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Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.: „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/380: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 05.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-09/381: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 15.05.2009         Z: PgO

K bodu 28/
SK č.: 32-PgO/O-622/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny /Pospolitosť v Bratislave / 17.11.2008 o cca 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-09/28.304: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a  o  zmene  zákona  e.  195/2000  Z.z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 32-PgO/O-622/2009 MAC TV s.r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že  v  spravodajskom  programe  Noviny dňa  17.11.2008  o  cca  19.30  hod.  odvysielal  príspevok 
Pospolitosť v Bratislave, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64 ods.  1  písm.  a)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  sankciu -  upozornenie  na
porušenie zákona.

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila."

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/382: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 05.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-09/383: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti.
T: 15.05.2009         Z: PgO

K bodu 29/
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SK č.: 22-PgO/O-437/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4517/203-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii.
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dámsky magazín/ 21.10.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  09-09/29.305: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 22-PgO/O-437/2009 Slovenská televízia,

porušil

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že  nedodal  Rade  na  vyžiadanie  súvislý  záznam vysielania  programu  Dámsky  magazín  zo  dňa 
21.10.2008,  

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  d)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  sankciu  -  pokutu,  určenú
podľa  §  67  ods.  2  písm.  b)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  vo  výške 166,00  €,  slovom 
jednostošesťdesiatšesť eur.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť,  
za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "

V  zmysle  §  67  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  je  pokuta  splatná  do  30  dní  odo  dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  a  je  potrebné  ju  uhradiť  na  účet:  7000088921/8180, 
VS***09KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-09/384: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 05.06.2009         Z: PKO

30/ Rôzne
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do EP 

Uznesenie  č.  09-09/30.306:  Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  schvaľuje  materiál  Organizačné 
zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do EP.

Uznesenie bolo prijaté.

2/  Doplnenie monitorovacej správy z obdobia 1.kola volieb prezidenta

Rada berie na vedomie doplnenie monitorovacej správy z obdobia 1.kola volieb prezidenta.
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3/  Správa zo služobnej cesty (PgO – E.Szegheoová) – WORKSHOP 2009 – XI.ročník súťaže 
2.4.-4.4.2009 v Dolnom Kubíne

Rada berie na vedomie správu zo služobnej cesty.

4/  Návrh  člena  Rady  pána  Pavla  Dinku  na  komplexný  a  exaktný  výklad  §  30  zákona  č. 
308/2000 Z.z.

Návrh nebol schválený.

5/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Európskeho parlamentu

Rada schvaľuje komentár zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Európskeho parlamentu.

Uznesenie bolo prijaté.

6/ Rozhodnutie RL/10/2009 k bodu č. 25 prerokovanému na zasadnutí dňa 07.04.2009.

Rada schválila predložené znenie rozhodnutia č. RL/10/2009.

Uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 05.05.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.
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